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Wierchomla � wyjazd na narty 20 marca
Licheñ: 14�15 maja, 25-26 maja
            wycieczka autokarowa
Zielone Szko³y: Pomorze,  Bieszczady, Podhale,
                         Beskid S¹decki i ¯ywiecki.
Zapraszamy po szczegó³ow¹ ofertê wyjazdów

PIELGRZYMKA DO OJCA �WIÊTEGO
Biuro Podró¿y GALEON zaprasza na

kolejn¹ pielgrzymkê do Rzymu w
dniach od 30.04 - 06.05 br.

Planowana trasa: KRAKÓW -  CIE-
SZYN - WIEDEÑ - WENECJA - PA-
DWA - RIMINI -LORETO- SAN MA-
RINO - ASY¯ - RZYM - WATYKAN
- MONTE CASSINO -  KRAKÓW

W programie:
Dzieñ 1 Wyjazd z Krakowa godz.

9.00, przejazd przez Cieszyn, Czechy.
Nocna jazda przez Austriê i W³ochy,
noc w autokarze.

Dzieñ 2 Przyjazd do Wenecji i zwie-
dzanie miasta (przeja¿d¿ka tramwajem
wodnym po Canale Grande, Most Wes-
tchnieñ, Pa³ac Do¿ów, Plac i Bazylika
�w. Marka, spacer po Wenecji), wyjazd
do Padwy i zwiedzanie miasta (Bazyli-
ka �w. Antoniego, Plac del Santo) Prze-
jazd do Rimini,  obiadokolacja, nocleg.

Dzieñ 3 �niadanie. Przejazd do San
Marino � najmniejsza republika Euro-
py � po³o¿one na ska³ach miasto-pañ-
stwo. Spacer po mie�cie (mury obron-
ne i �redniowieczna cytadela). Przejazd
do Loreto (domek Matki Bo¿ej). W ra-
zie dostatecznej ilo�ci czasu zwiedza-
nie parku �Italia w miniaturze�. Powrót
do Rimini, obiadokolacja, nocleg.

Dzieñ 4. �niadanie. Przejazd do Asy-
¿u i zwiedzanie miasta (m.in. Bazylika
�w. Franciszka, Piazza del Comune,
Bazylika �w. Klary � miejsce pochów-
ku �wiêtej, Bazylika M.B Anielskiej �
kaplica Porcjunkuli, kaplica �mierci
�w. Franciszka). Wyjazd na Monte

GALEON zaprasza na

Cassino (Cmentarz ¯o³nierzy Polskich,
zwiedzanie Opactwa Benedyktynów).
Przejazd do Fiuggi (pod Rzymem).
Obiadokolacja. nocleg.

Dzieñ 5. �niadanie. Przejazd do Wa-
tykanu � Audiencja Generalna u Ojca
�wiêtego, spotkanie z Ojcem �wiêtym
Janem Paw³em II. Zwiedzanie Rzymu.
W programie: place i fontanny (Plac
Hiszpañski, Fontanna di Trevi, Campo
di Fiori, Panteon, Piazza Navona). Po-
wrót na obiadokolacjê i nocleg do
Fiuggi (pod Rzymem).

Dzieñ 6. �niadanie, wyjazd do Rzy-
mu. Zwiedzanie Rzymu m. in.: staro-
¿ytny Rzym (Koloseum, Forum Roma-
num, Kapitol). Wyjazd w kierunku Pol-
ski. Podró¿ przez W³ochy, Austriê, noc
w autokarze.

Dzieñ 7. Przejazd przez Czechy. Pla-
nowany przyjazd do Krakowa w godz.
popo³udniowych.

CENA  (przy min. 45 osobach p³ac¹-
cych):  489 z³/os. (p³atne przed wyjaz-
dem) i w 125 EUR/os. (p³atne u pilota),

W cenie m.in. autokar klasy lux  (kli-
matyzacja, cafe-bar, WC, wideo),noc-
legi:  2 w Rimini (pokoje 2-, 3-, 4-os. z
³azienkami), 2 noclegi pod Rzymem
(pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z ³azienka-
mi), 4 x �niadanie i 4 x obiadokolacja.
Cena nie zawiera obowi¹zkowych bile-
tów wstêpu do muzeów i biletów ko-
munikacji miejskiej (ok. 30 EUR/os.) Z
grup¹ wyje¿d¿a ksi¹dz, który bêdzie
sprawowa³ opiekê duszpastersk¹.

BIURO PODRÓ¯Y �GALEON�
W przygotowaniu jest ju¿ oferta letniego wypoczynku dla dzieci, m³odzie-

¿y i doros³ych. O szczegó³ach bêdziemy informowaæ na
bie¿¹co.

Biuro Podró¿y �GALEON� 31-959 Kraków os. Górali 5.
Telefon (012) 642-26-20, tel. kom. 606-349-103. Tel. przez
centralê HTS: 644-46-66 wewn. 57-60, www.galeon.kra-

kow.pl e-mail: galeon@galeon.krakow.pl
«««

Zapraszamy do Agencji Ubezpieczeniowej, codziennie w godzinach od
12 do 17. (Ubezpieczenia OC, AC, NNW, Pakiety na samochody, miesz-
kania, domy, firmy). Tel. 425-97-72, 0509-121-494.

n Wycieczki edukacyjne i zielone szko³y
n Wczasy
n Wycieczki objazdowe po Europie
n Tanie przewozy autokarowe i busy.
n Organizacjê wycieczek integracyjnych
    dla zak³adów pracy i szkoleñ.

BIURO TURYSTYCZNE �UNIHUT�

�UNIHUT� S.A. Zwi¹zkowe Biuro Tury-
styczne zaprasza od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 9.00 do 15.00. Centrum
Administracyjne PHS-HTS budynek �S�,

klatka D, pok. 125 A. Tel. (012) 644-46-66, wewn. 41-22, lub
tel./fax 644-68-16, e-mail: bt.unihut@mail.hts.com.pl

NA MA£OPOLSKIE DROGI
Kruszywa ze spó³ki Slag Recycling

� Gdyby wybudowaæ drogê z wy-
produkowanych przez nas kruszyw,
odzyskanych z pleszowskiej ha³dy,
powsta³by odcinek o d³ugo�ci oko³o
400 kilometrów, innymi s³owy � z
Krakowa do Poznania � tak obrazo-
wo podsumowuje siedem lat dzia³al-
no�ci spó³ki Anna Bana�, prezes Za-
rz¹du  spó³ki Slag Recycling.

Slag Recycling zajmuje siê eksplo-
atacj¹ i przetwarzaniem zasobów jed-
nej z najwiêkszych w Polsce ha³d, w
podkrakowskim Pleszowie oraz � od
dwóch lat � tak¿e chorzowskiej ha³dy
Huty Ko�ciuszko i nale¿y do najwa¿-
niejszych polskich producentów kru-
szyw sztucznych oraz z³omu skrzepo-
wego.

� My nie tylko likwidujemy ha³dê ale
produkujemy równie¿ doskona³ej jako-
�ci kruszywo drogowe  � podkre�la
Anna Bana�.

Produkt ten trafia doskonale w dzi-
siejsze zapotrzebowanie rynku, bo-
wiem rozmach planów inwestycyjnych
dotycz¹cych budowy dróg jest impo-
nuj¹cy. Jak siê szacuje, wymogi no�no-
�ci, okre�lone normami europejskimi,
spe³nia  dzi� zaledwie 3 proc. polskich
dróg. Do roku 2013 w Polsce ma byæ
oddane 3 tys. km autostrad i zapotrze-
bowanie na kruszywa drogowe, ko-
nieczne do realizacji tylko tych inwe-
stycji, wyniesie oko³o 300 mln ton, a
doliczyæ do tego nale¿y budowê b¹d�
modernizacjê dróg ekspresowych, wo-
jewódzkich i lokalnych!

 Z zapowiedzi wynika, ¿e w ¿adnym
województwie, nie bêdzie na drogach
dzia³o siê tak wiele, jak w Ma³opolsce,
chocia¿ koszty budowy niektórych z
nich, s¹ ogromne (np. 12-kilometrowy
odcinek �Zakopianki� wybudowany w
ub. roku kosztowa³ 300 mln z³otych,
gdy¿ wi¹za³o siê to m.in. z kosztow-
nym przesuwaniem koryta rzeki
Raby).

W ostatni poniedzia³ek (14 bm.)
dosz³o do spotkania �inwestora�  w
osobie marsza³ka Województwa
Ma³opolskiego Janusza Sepio³a i do-
stawcy kruszyw drogowych � zarz¹-
du spó³ki Slag Recycling. O wyko-
rzystaniu zasobów nowohuckiej ha³-
dy w najwiêkszych projektach dro-
gowych Ma³opolski.

Marsza³ek Ma³opolski podkre�la³

rolê spó³ki Slag Recycling w realiza-
cji ambitnego programu inwestycji ko-
munikacyjnych województwa, jak
równie¿ w procesie rewitalizacji tere-
nu pleszowskiej ha³dy zlokalizowanej
w s¹siedztwie krakowskiej huty.

 � W tym roku na inwestycje drogo-
we w województwie wydamy ponad
150 mln z³. Województwo zaczyna re-

alizowaæ projekt ze �rodków europej-
skich i bêdzie za nie mo¿na zrobiæ 2
razy wiêcej, ni¿ w ubieg³ych latach.
Prowadzone s¹ dwa du¿e przedsiê-
wziêcia tj. obej�cie Kêt i przebudowa
drogi z Zakopanego, poprzez Chocho-
³ów, do przej�cia granicznego Sucha
Hora. Przygotowujemy ju¿ program
inwestycyjny na lata 2007 � 2013.
Znane s¹ �rodki finansowe, które bêd¹
dostêpne na ten cel � 1 mld 200 mln
euro. Z tej kwoty � 300 mln Euro bê-
dzie przeznaczone na drogi wojewódz-
kie: przede wszystkim na przebudowê
dróg prowadz¹cych do autostrady, ³¹-
cz¹cych siê z �Zakopiank¹�, na drogi
dojazdowe do granicy i lokalne po³¹-
czenia z s¹siednimi województwami.
Nie ulega zatem w¹tpliwo�ci, ¿e bêdzie
znacz¹cy popyt na produkty firmy Slag
Recycling. I my�lê, ¿e ha³da z Pleszo-
wa szybko zniknie � mówi³ marsza³ek
J. Sepio³.

Je�li dodaæ do tego inwestycje na
drogach krajowych, to stajemy przed
ogromem zapotrzebowania na produkt
spó³ki Slag Recycling.

Kruszywa sztuczne nie ustêpuj¹ jako-
�ciowo kruszywom naturalnym, a na-
wet, np. w przypadku parametrów po-
lerowalno�ci znacznie je przewy¿sza-
j¹. Maj¹ te¿ nad nimi inn¹ przewagê;
eksploatacja surowców naturalnych
wymaga, po wyeksploatowaniu z³o¿a,
zagospodarowania odzyskanej prze-
strzeni, co oznacza dodatkowe koszty.
Tymczasem eksploatacja ha³d godzi
równoleg³e procesy � pozyskiwania
kruszywa i odzyskiwania terenu.

� Nasz inwestor strategiczny, brytyj-
skie konsorcjum Central European
Recovery Holdings jest czo³ow¹ firm¹
zajmuj¹c¹ siê rewitalizacj¹ terenów
poprzemys³owych. Przygotowuje ca³o-
�ciowe projekty temu s³u¿¹ce: od okre-
�lenia �róde³ finansowania, do doku-
mentacji technicznej, prawnej, zezwo-
leñ budowlanych, etc. Zrealizowa³o

m.in. projekt: rekultywacja terenów po
kopalni wêgla kamiennego, w pó³noc-
nej Anglii, przy kilkuletniej jego reali-
zacji da³ ponad 2 tys. miejsc pracy, a
potem � 200 miejsc pracy, w powsta-
³ych firmach. Jest mo¿liwe przenosze-
nie tej technologii do Polski i wykorzy-
stanie tych do�wiadczeñ przy rewitali-
zacji terenów poprzemys³owych.
Chcieliby�my byæ uczestnikiem i ogni-
wem po�rednim, pomagaj¹cym gmi-
nom i samorz¹dom lokalnym w pozy-
skiwaniu funduszy europejskich na
przedsiêwziêcia ekologiczne � podkre-
�la³ Artur Chachlowski wiceprezes
spó³ki Slag Recycling.

Marsza³ek Sepio³ przyzna³, ¿e i Wo-
jewództwo musi zmierzyæ siê z progra-
mem rewitalizacji. Niestety, projekty
rekultywacyjne, zg³oszone w pierw-
szym naborze, nie by³y dobrze przygo-
towane i pieni¹dze unijne przeznaczo-
ne na ten cel pozosta³y w czê�ci nie-
wykorzystane, ale � w nastêpnych la-
tach kwota ta jeszcze wzro�nie.

Firma Slag  Recycling wyeksploato-
wa³a z pleszowskiej ha³dy ponad 11
mln ton kruszywa. Wstêpnie jej zaso-
by szacowano na 20 mln ton i by³a ona
wówczas najwiêkszym tego rodzaju
sk³adowiskiem odpadów poprodukcyj-
nych w �rodkowej Europie. �  Wyda-
wa³o siê, ¿e ha³da jest sta³ym elemen-
tem naszego krajobrazu, natomiast po
wej�ciu firmy Slag Recycling na ten
teren, do dzi� po³owa ha³dy ju¿ znik-
nê³a � podkre�la prezes Anna Bana�.

Pozostaj¹cych starych zasobów, star-
czy na kolejne 5 lat, a dodatkowo Slag
odbiera rocznie i przetwarza oko³o pó³
miliona ton ¿u¿li z huty.

Kruszywo ze spó³ki Slag Recycling
by³o wykorzystane na wszystkich
wiêkszych inwestycjach drogowych
Krakowa i Ma³opolski. Bardzo presti-
¿ow¹ inwestycj¹, w której u¿yto kru-
szywo z Pleszowa, by³a przebudowa
p³yty Rynku G³ównego i modernizacja
Kopca Ko�ciuszki. � Nasz produkt ma
poza tym równie¿ inne zastosowania �
np. do produkcji we³ny mineralnej.
Równocze�nie jeste�my prekursorem w
Polsce produkcji grysów sztucznych, �
dziêki wysokim parametrom antypo�li-
zgowym � znajduj¹cych zastosowanie
w produkcji mas bitumicznych stoso-
wanych w nawierzchniach dróg � uzu-
pe³nia Anna Bana�.

� Dzia³alno�æ spó³ki ma niew¹tpli-
wie kluczowe znaczenie dla obszaru
wokó³ huty, budownictwa drogowego,
ale i dla realizacji celów spo³ecznych.
Spó³ka znajduje siê w gronie firm
wspieraj¹cych fundacjê Sapere Auso,
fundacjê stypendialn¹ Marsza³ka po-
magaj¹c¹ przede wszystkim m³odzie-
¿y uzdolnionej i aktywnej edukacyjnie,
maj¹cej problemy materialne w reali-
zacji swoich aspiracji � podkre�la³
Marsza³ek  Województwa.

Jako�æ oferowanego przez Slag Re-
cycling produktu przek³ada siê na
wielko�æ sprzeda¿y. W roku 2004
spó³ka sprzeda³a 1 800 tys. ton kru-
szyw. W roku 2005 przewidywany jest
znaczny wzrost sprzeda¿y. Slag Recyc-
ling konsekwentnie przygl¹da siê in-
nym ha³dom przemys³owym na terenie
kraju. Jeste�my w trakcie negocjacji na
nowe przedsiêwziêcia � powiedzia³a
prezes firmy.

(krys)

Od lewej: wiceprezes zarz¹du Artur Chachlowski, prezes Anna Bana�
i marsza³ek Województwa Ma³opolskiego Janusz Sepio³.
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